
RU-MØTE 
REFERAT 21. NOVEMBER 2016   

 

MØTETYPE RU-møte pr telefon 

MØTELEDER Iver Melby 

PROTOKOLLFØRER Hanne Fevik  

DELTAKERE 

Anders Simensrud og Marius Kjønsberg (NVK), Sven Tore Kittilsen (NPK), Lene Moen og Tore 

Salvesen (NISK), Ove Myhre (NMLK) Atle Wisting (NWK), Lars Farnes og Olaf Hafstad (NBK), 
Øystein Heggelund Dahl og Iver Melby (NESK), Geir Morten Søgård (NGK) Hans Einar 
Enoksen (FKF). 

 
Iver ønsket velkommen til møtet.  
Hanne påpekte en feil i referat fra møtet i august; dato for møtet var feil, og nytt referat oversendes RU og FKF. 

 

 
 
 

SAK 25/16 NKK RS    

DISKUSJON Referat NKK RS v/Hans Einar Enoksen 

H.E.Enoksen gjennomgikk kort resultater fra NKK RS, og oppsummerte årets RS som et godt møte med stor vilje til samarbeid 
fra flere hold. Det er gledelig at det er satt av penger til videre IT-satsning. 
 

KONKLUSJONER 

 

RU berømmer FKF for arbeidet opp mot/under NKK RS 2016. 
 

 
 

 

SAK 26/16 FORESPØRSEL FRA FKF DU   

DISKUSJON Mottatt brev fra FKF DU med spørsmål om beregning av arvbarhet reis/presisjon  

Et samlet RU gir FKF DU tilgang til å benytte nødvendige data lagret i NKK for å beregne arvbarhet for reis / presisjon , og takker 

samtidig for at DU påtar seg dette arbeidet.  

KONKLUSJONER FKF gis tilgang til raseklubbenes data for å beregne arvbarhet reis/presisjon  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Svarbrev sendes FKF DU Sekretær Uke 47 

 

 
 

SAK 27/16 FELLES AVLSRÅD   

DISKUSJON Fremdrift FA 

FA har hatt første møte, og referat vil bli oversendt RU i løpet av inneværende uke. 
Det ble kort diskutert og RU ser for seg flere oppgaver for FA, men det er et samlet ønske om et første fokus på HD. Utvikling er 
ikke god - hva kan raseklubbene gjøre? Hvordan stilles diagnoser, hvordan slår ulike indexer ut osv? 

Mandat vedtatt av RU mars 2011 oversendes RU og innspill bes gitt til leder/sekretær.  

KONKLUSJONER RU-medlemmer ser på FA-mandat og eventuelle endringer tas opp på neste RU-møte 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Referat fra FA-møte sendes RU 

Eksisterende FA-mandat (2011) sendes RU 
Sekretær snarest 

 
 

 
 
 
 



SAK 28/16 FKF LAVLANDS-KOMITE  

DISKUSJON FKF har nedsatt en lavlands-komite 

Anders Simensrud er medlem i komiteen og orienterte kort om oppstart; lavlandskomiteen er godt i gang og har hatt sitt første 

møte. Gruppen består av 4 personer, med Arild Skeivik som leder. Ressurspersoner blir trukket inn ved behov  utover disse 4. 
Primært har de startet med å jobbe med Forus Open. Foreløpig er anbefaling at Forus Open arrangeres på rundgang mellom 
ØFK, VFK og HedOpp, uten at dette skal være fastlåst. Når det gjelder reglement, så vurderes det å bruke reglene for Norsk 

Derby. Navn vil bli endret. Ønsket er uansett å høyne status på dette arrangementet.  

KONKLUSJONER Et samlet RU applauderer opprettelse av denne komiteen.  

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

     

 

 

SAK 29/16 EVALUERING VM DANMARK  

DISKUSJON Referater og foreløpig evaluering VM Danmark 

RU gjennomgikk tilbakemeldinger og oppfatninger rundt uttak til VM, uttakskriterier, gjennomføring og resultater. Det er blitt 

gjort feil, men hovedfokus skal være å lære av disse og forbedre for fremtiden. NPK ønsket en formel redegjørelse for hvilke 
kriterier som ble lagt til grunn for årets uttak og hvordan dette ble gjennomført og ble oppfordret av leder til å rette en skrif tlig 
henvendelse til RU om dette.  

 
Reviderte uttaksregler ble distribuert raseklubbene vinteren 2016, men disse ble aldri formelt godkjent av RU og heller ikke 
publisert på FKFs nettsider. Mailutvekslinger knyttet til dette distribueres RUs medlemmer. Regelverk knyttet til VM-uttak tas opp 
til godkjenning på neste RU-møte.   

 
Det foreslås at lavlandskomiteen utarbeider forslag til gjennomføring av VM-uttak, og også utarbeider arbeidsinstruks for 
lagledere og FCI-representanter under fremtidig VM. Anders Simensrud tar dette videre med lavlandskomiteen.  

 
VM deltakerne mottar økonomisk støtte til deltakelse fra sine klubber, og en rundspørring viser at det er ulike budsjett for slik 
støtte i klubbene. Det ble diskutert hvorvidt klubbene skulle enes om felles beløp uten at det ble fattet noe konklusjon.  
 

 

KONKLUSJONER Regelverk for VM-deltakelse må godkjennes av RU og offentliggjøres 

GJØREMÅL ANSVARLIG TIDSFRISTDATOER 

Reviderte uttaksregler og mailutvekslinger distribueres RU 

Uttaksregler fastsettes av RU 
 

RU-leder / sekretær 
 

Umiddelbart 

Neste RU-møte 
 

 

 
 

SAK 30/16 EVENTUELT  

DISKUSJON Følgende saker ble behandlet under eventuelt 

IT-satsning – info fra Hans Einar Enoksen 
Det er gledelig at NKK har satt av betydelige midler i 2017 til videreutvikling av IT baserte prosjekter. Nytt dataprogram skal 
være oppe og gå til høstprøvene 2017. Elektronisk påmelding skal kunne benyttes  
 

Ungdomssatsning 
Det er fortsatt enighet om at felles arbeid mot ungdom i miljøet er en god ide – og RU vil ta dette opp igjen på et senere 
tidspunkt.  

 
Neste møte; det planlegges fysisk RU-møte knyttet dommerkonferanse i siste halvdel av januar 2017. Sekretær sender info om 
dato så snart denne blir satt av FKF.  
 

Jaktprøver Kongsvold 
Orienteringssak; Ved store jaktprøver på Kongsvold er det gjerne lange ventelister. Arrangørene har blitt beskyldt for å jukse 
med listene og FKF har flere ganger vært inne og sett på hvordan dette gjøres. Det er ikke funnet at det er gjort feil i år, men 

FKF vurderer noen tiltak i forbindelse med hvordan trekningen skal foregå. 
 

 
 

Sande, 22.11.16 
H.Fevik 
 


